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Ata da Sessão Plenária Ordinária nº 1.938, do Conselho 
Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco – CREA-
PE, realizada no dia treze de julho de dois mil e vinte e dois, por 
videoconferência. 
 
 
Aos treze dias do mês de julho, do ano de dois mil e vinte e dois, 1 

às dezoito horas e quarenta e sete minutos, reuniu-se o Plenário do Conselho Regional de 2 

Engenharia e Agronomia de Pernambuco – Crea-PE, em Sessão Ordinária nº 1.938, por 3 

videoconferência, convocada na forma que dispõe o inciso V do Art. 86, do seu Regimento e 4 

atendendo aos protocolos determinados pelos órgãos de saúde, em razão da calamidade 5 

pública provocada pela propagação da doença causada pelo novo Coronavírus (COVID-19) e, 6 

sob a presidência da Engenheira de Segurança do Trabalho Giani de Barros Camara Valeriano 7 

– 2ª Vice-Presidente. 1. Verificação de Quórum. Havendo quórum regulamentar, conforme 8 

Art. 20, do Regimento do Crea-PE, a Senhora Presidente declarou iniciados os trabalhos da 9 

Sessão Ordinária nº 1.938. Presentes os Conselheiros: Alberto Lopes Peres Júnior, Audenor 10 

Marinho de Almeida, Cássio Victor de Melo Alves, Cláudia Fernanda da Fonsêca Oliveira, 11 

Cláudia Maria Guedes Alcoforado, Clóvis Correa de Albuquerque Segundo, Eloisa Basto 12 

Amorim de Moraes, Fernando Henrique Ferreira de Alves Neto, Felipe Rodrigo de Carvalho 13 

Rabelo, Gustavo de Lima Silva, Heleno Mendes Cordeiro, Hugo Ricardo Arantes Costa, Jairo 14 

de Souza Leite, José Adolfo Azevedo Ximenes, José Jeferson do Rêgo Silva, José 15 

Noserinaldo Santos Fernandes, Júlio César Pinheiro Santos, Jurandir Pereira Liberal, 16 

Juscelino dos Anjos Bourbon, Luiz Moura de Santana, Magda Simone Leite Pereira Cruz, 17 

Marcos José Chapão, Marcos da Silva Neto (após a saída do titular), Mário Ferreira de Lima 18 

Filho, Mozart Bandeira Arnaud, Nilson Almeida de Oliveira, Nilson Jorge Pimentel Galvão 19 

Filho, Pedro Paulo da Silva Fonseca, Regina Celli Lins de Oliveira, Ricardo Pereira Guedes, 20 

Rildo Remígio Florêncio, Robstaine Alves Saraiva, Thomas Fernandes da Silva e Virgínia 21 

Lúcia Gouveia e Silva. 2. Comunicados:  O 1º Diretor-Administrativo, Conselheiro Pedro 22 

Paulo da Silva Fonseca, fez os informes referentes aos itens 2.1 e 2.2, conforme a seguir: 2.1. 23 

Licenças de Conselheiros: Informaram suas licenças os Conselheiros: Adir Átila Matos de 24 

Sousa, Alexandre Monteiro Ferreira Barros, Almir Campos de Almeida Braga Filho, Adriana 25 

Palmério Silva, André da Silva Melo,  Bruno Marinho Calado, Carlos Roberto Aguiar de 26 

Brito, Emanuel Araújo Silva, Francisco de Assis de Andrada Jurubeba, Humberto Pessoa de 27 

Freitas, Isaac Sérgio Araújo de Brito, Jayme Gonçalves dos Santos, Joaquim Teodoro Romão 28 

de Oliveira, Luiz Fernando Bernhoeft, Maycon Lira Drummond Ramos, Marcos André, 29 

Ricardo Luiz de Alencar Arraes, Roseanne Maria Leão Pereira de Araújo, Severino Gomes de 30 

Moraes Filho, Silvania Maria da Silva e Stênio de Coura Cuentro. Em representação 31 

institucional: Nailson Pacelli Nunes de Oliveira, Ronaldo Borim. 2.2. Licenças de Inspetor: 32 

2.2.1. Requerente: Engenheiro Civil José Carlos de Souza Campos. Cargo: Inspetor 33 

Coordenador da Inspetoria Regional de Jaboatão dos Guararapes. Motivação: Cessação de 34 

mandato em 31/05/2022, com finalidade de concorrer nas eleições deste ano a um cargo 35 

eletivo por Pernambuco. 3. Aprovação da Ata da Sessão Plenária Ordinária nº 1.937, 36 

realizada em 08/06/2022. A Senhora 2ª Vice-Presidente informou que a referida ata foi 37 

previamente encaminhada para apreciação dos Senhores Conselheiros e questionou se haveria 38 

algum pedido de correção ou destaque e, não havendo nenhum pronunciamento, fez o 39 

encaminhamento à votação sendo a mesma aprovada, por unanimidade, com 29 (vinte e nove) 40 

votos. Houve 01 (uma) abstenção do Conselheiro Cássio Victor de Melo Alves. 4. Ordem do 41 

Dia: 4.1. Assunto: Análise e deliberação do Plano de Trabalho do Programa de Estruturação 42 
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Tecnologica do Crea-PE – IID, cujo propósito é a atualização do parque tecnológico de TI das 43 

áreas administrativas e melhoria na transmissão de dados. Relator: Conselheiro Clóvis 44 
Correa de Albuquerque Segundo.  O Senhor Relator apresentou o seguinte relato: “Trata-se 45 

de plano de trabalho relativo ao Programa de Estruturação Tecnológica – II D, ano 2022. 1. 46 

Identificação do Projeto: Atualização do Parque de TI das áreas administrativas e melhoria na 47 

transmissão de dados. Público Alvo: Servidores do Crea-PE lotados nas áreas administrativas 48 

que dão apoio e suporte às áreas fins, bem como os Conselheiros Regionais. Duração: 12 49 

(doze) meses a partir da assinatura do convênio. Orçamento: PRODESU R$ 419.726,04 50 

(quatrocentos e dezenove mil, setecentos e vinte e seis reais e quatro centavos). Proponente 51 

(Crea-PE) R$ 48.480,63 – contrapartida – (quarenta e oito mil, quatrocentos e oitenta reais e 52 

sessenta e três centavos. 2. Identificação da Equipe:  Coordenador: Eng. Agron. Fabio 53 

Virginio de Barros. Equipe: Marcos André Carvalho – Superintendente de Gestão. Nielsen 54 

Christianni Gomes – Superintendente Técnico e Chefe de Gabinete. 3. Fundamentação Legal: 55 

Lei nº 8.666/1993; Portaria Interministerial nº 424/2016; Resolução nº 1.030/2010; 56 

Regulamentação Eleitoral do Sistema Confea/Crea; Decisão Normativa nº 86/2011; Decisão 57 

Normativa nº 87/2011; e, Manual de Convênios do Sistema Confea/Crea. Justificativa: 58 

Atualmente o Crea-PE, composto por 157 colaboradores, dentre eles, 74 que atuam nas áreas 59 

administrativas em apoio às áreas finalísticas e de fiscalização do Conselho, desenvolvendo 60 

diversas atividades. Estes colaboradores estão distribuídos da seguinte forma: Presidência (2), 61 

Secretaria da Presidência (4), Gabinete da Presidência (1), Gerência de Comunicação (5), 62 

Gerência Institucional (3), Comissão de Licitação (4), Gerência de Integração (2), Gerência de 63 

Compliance (3), Auditoria (2), Ouvidoria (2), Gerência Jurídica (4), Contratos (3), Assessoria 64 

da Presidência (3), Coordenação de de Apoio Administrativo às Inspetorias (3), 65 

Superintendência de Gestão (2), Gerência administrativa - 1), Coordenação de Manutenção e 66 

Serviços Gerais (4), Coordenação de Compras (3), Gerência Fnanceira e Contábil (1), 67 

Coordenação Financeira (4), Coordenação de Contabilidade (4), coordenação de Cobrança 68 

(3), Gerência de Gestão de Pessoas (5) e Assessoria de Segurança do Trabalho (2). Para 69 

otimizar as tarefas dos colaboradores e na busca permanente pela melhoria da prestação dos 70 

serviços à sociedade o Conselho passou a utilizar, desde de 3 de maio de 2016, o Sistema de 71 

Informações Técnicas e Administrativas do Crea – SITAC e outros programas 72 

administrativos, cuja plataforma é voltada para uso integralmente online. Tais sistemas 73 

facilitam a tramitação dos processos internos, reduzindo o tempo e os custos de todo o seu 74 

trâmite até a sua fnalização. Porém, mesmo possuindo várias ferramentas e funcionalidades os 75 

sistemas utilizados pelo Conselho, devido a necessidade de atualizações constantes, não 76 

podem ser utilizados em toda sua plenitude, uma vez que a obsolescência e precariedade do 77 

atual parque de informática do Crea-PE não permite. Diante das difculdades técnicas 78 

encontradas para garantir a prestação de melhores serviços à sociedade, bem como garantir a 79 

segurança das informações do Conselho, a atual gestão está modernizando o sistema 80 

corporativo com a implantação do denominado “Sistema Crea 4.0”, em fase avançada de 81 

desenvolvimento. Porém, o atual diagnóstico do parque tecnológico das áreas administrativas 82 

aponta a utilização de equipamentos extremamente obseletos com aproximadamente 10 anos 83 

de uso, e os mais recentes com no mínimo 6 anos de utilização, evidenciado pelos registros da 84 

última aquisição de notebooks e desktops que ocorreu no ano de 2016. Importante destacar 85 

que esse cenário traz prejuízos tanto na qualidade quanto no tempo de execução dos serviços 86 

prestados por este Conselho, além do maior tempo desprendido para a execução das 87 

atividades não é incomum a paralização das mesmas diante das frequentes necessidade de 88 

reparos e manutenções pela Gerência de Tecnologia da Informação e/ou Assistência Técnica. 89 

Voto: Pois bem, desta forma submeto ao Plenário a recomendação de aprovar o projeto.” 90 

Após a apreciação do plenário, o relatório foi encaminhado à votação e aprovado com 25 91 
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(vinte e cinco) votos favoráveis e um voto contrário do Conselheiro Rildo Remígio Florêncio. 92 

Abstiveram-se de votar os Conselheiros: Alberto Lopes Peres Júnior, Cássio Victor de Melo 93 
Alves, Marcos José Chaprão e Nilson Almeida de Oliveira. A Senhora 2ª Vice-Presidente 94 

informou que os itens 4.2 e 4.3, abaixo listados, serão retirados de pauta, por solicitação dos 95 

relatores. 4.2. Deliberação n° 006/2022 – COTC.  Requerente: Comissão de Orçamento e 96 

Tomada de Contas – COTC. Assunto: Demonstrativos Contábeis de receitas e despesas, 97 

referentes aos meses de janeiro a maio, referentes ao exercício de 2022. Relator: Conselheiro 98 

Robstaine Alves Saraiva. 4.3. Protocolo nº 200182574/2022. Requerente: Comissão de 99 

Orçamento de Tomada de Contas – COTC. Assunto: Relatório Anual de atividades 2021. 100 

Relator: Conselheiro Cássio Victor de Melo Alves. Dando continuidade à pauta passou ao 101 

item seguinte. 4.4. Protocolo nº 200190312/2022. Requerente: Comissão de Meio Ambiente 102 

– CMA. Assunto: Relatório Anual de Atividades 2021. Relator: Conselheiro Felipe Rodrigo 103 

de Carvalho Rabelo. O Senhor Relator apresentou o seguinte relatório: “1. Introdução. O 104 

Presente relatório tem como objetivo informar à Diretoria e às áreas diretamente relacionadas 105 

às Comissões Permanentes, acerca do desempenho e desenvolvimento das atividades da 106 

Comissão de Meio Ambiente - CMA durante o exercício de 2021, a fim de que tais 107 

informações sirvam de base para futuras ações de melhorias. 2. Da Composição da Comissão 108 

De Meio Ambiente-CMA. Considerando a realização da Sessão Plenária Ordinária nº 1.906, 109 

por videoconferência, no dia 20 de janeiro de 2021, a Comissão de Meio Ambiente - CMA, 110 

do Crea-PE, para o exercício de 2021, foi composta pelos seguintes Conselheiros Titulares: 111 

Severino Gomes de Moraes Filho, Magda Simone Leite Pereira Cruz, Stênio de Coura 112 

Cuentro, Luiz Antônio de Melo, Everson Batista de Oliveira, Marcos José Chaprão e Heleno 113 

Mendes Cordeiro; e os Conselheiros Suplentes: 1º - André da Silva Melo, 2º - Maycon Lira 114 

Drummond Ramos, 3ª - Roseanne Maria Leão Pereira de Araújo, 4º  Cássio Victor de Melo 115 

Alves e 5º Felipe Rodrigo de Carvalho Rabelo. A 1ª Reunião Ordinária foi realizada no dia 24 116 

de fevereiro de 2021, por videoconferência, quando houve a eleição para Coordenador e 117 

Coordenador Adjunto, conforme descrito abaixo: Coordenador: Eng. Mecânico Severino 118 

Gomes de Moraes Filho; Coordenador Adjunto: Eng. Civil. Stênio de Coura Cuentro; 3. Do 119 

Fluxo de Reuniões. Durante o exercício de 2021, as reuniões continuaram sendo realizadas 120 

por videoconferência, em decorrência da pandemia ocasionada pelo COVID-19, conforme 121 

Calendário Anual, conforme demonstrado no quadro a seguir: Reuniões Realizadas em 2021: 122 

07 (sete) ordinárias e 0 (zero) extraordinárias. Total: 07 (sete). 4. Das Atividades 123 

Desenvolvidas: Após a eleição de coordenadores, a Comissão de Meio Ambiente iniciou suas 124 

atividades com a elaboração de Plano de Trabalho. Foi utilizado como base o modelo padrão 125 

enviado pela Diretoria, acompanhado de ações e atividades de outros exercícios da referida 126 

Comissão, o qual foi enviado para apreciação da Diretoria, sendo o mesmo aprovado. 127 

Entretanto, ainda vivenciado o período de pandemia, com a retomada discretas das ações 128 

econômicas e gerenciais, algumas atividades propostas por esta Comissão não foram 129 

realizadas conforme planejamento, de modo ficaram pendentes para conclusão no exercício 130 

de 2022. Foi realizado plantio de mudas, em parceria com Associação dos Engenheiros 131 

Ambientais e Sanitaristas de Pernambuco-AEAMBS-PE, Associação Pernambucana de 132 

Engenheiros Florestais-APEEF e o Rotary Club do Recife. O local escolhido para a ação foi a 133 

Escola Silva Jardim, com a participação da conselheira, a engenheira ambiental Thais Patú, 134 

que destacou a importância da educação ambiental nas comunidades, tais como plantação de 135 

hortas, de coletas seletivas e instalação de eco pontos, a mesma se colocou à disposição para 136 

desenvolver ações voluntárias de trabalhos que poderiam ser realizados. O conselheiro Felipe 137 

Rabelo, propôs a instalação de pontos de coleta na sede e nos Inspetorias Regionais do Crea-138 

PE, tais como, instalação de eco pontos para reciclagem de óleo de cozinha. Foi lançado em 139 

parceria com o Sindicato dos Jornalistas Profissionais de Pernambuco (Sinjope), está com 140 
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inscrições abertas para o XII Prêmio Crea-PE de Fotografia e Meio Ambiente para a escolha 141 

de fotografias que melhor tratarem do tema. Na Semana da Engenharia, na programação teve 142 
a realização de barqueata e passeio ciclístico no domingo, quando se celebra o Dia da 143 

Engenharia. A iniciativa, que tem como objetivo a defesa da mobilidade e do meio ambiente, 144 

ambos com destino ao Marco Zero. Na ocasião foi realizada a campanha Crea Solidário, que 145 

recolheu doações de alimentos não perecíveis para as comunidades locais. O intuito é 146 

comemorar o Dia da Engenharia e, nesse contexto, mobilizar os profissionais para trazer 147 

conscientização em relação à questão ambiental, com a preservação do rio, da mata ciliar, da 148 

fauna aquática e com relação à mobilidade urbana inteligente, através do incentivo do uso de 149 

bicicletas e redução do número de carros nas ruas”. Submetido à votação, o relatório foi 150 

aprovado, por unanimidade, com 31 (trita e um) votos. Absteve-se de votar o Conselheiro: 151 

Luiz Moura de Santana. Registramos que o item 4.5, inicialmente foi retirado de pauta, 152 

porém, retomado após a apreciação do item 4.8. 4.6. Protocolo nº 200188605/2022 153 

(CEAG). Requerente: José Cleiton da Silva Pereira. Assunto: Revisão de Atribuição 154 

(Decisão do Plenário, tendo em vista a inexistência de Câmara Especializada de Agrimensura 155 

– art. 9º, inciso XIX, do Regimento do Crea-PE). Relatora: Conselheira Cláudia Maria 156 

Guedes Alcoforado. A Senhora Relatora apresentou o seguinte relato: “Analisando-se o 157 

processo e a solicitação do profissional José Cleiton da Silva Pereira, bem como o relato 158 

fundamentado do Conselheiro Eng. Florestal Emanuel Araújo Silva, este último aprovado 159 

pela Câmara Especializada de Agronomia (CEAG), faz-se as seguintes observações: O 160 

requerente que é engenheiro agrônomo, solicita certidão que indique sua habilitação para 161 

serviços de georreferenciamento de imóveis rurais para credenciamento junto ao INCRA, 162 

tendo em vista seu curso de pós graduação lato sensu em Geoprocessamento e 163 

Georreferenciamento, com carga horária de 360 horas, realizado no período de 22/01/2021 a 164 

12/02/2022 na Faculdade INESP, no município de Jacareí em São Paulo e já anotado neste 165 

Regional. O curso encontra-se cadastrado no e-MEC como estando ‘ativo’ nesta data, a 166 

modalidade é presencial e sua oferta teve início em 02/01/2021; Considerando que através do 167 

Processo nº 200188605/2022, protocolado neste Regional, o profissional em referência, 168 

requereu revisão de suas atribuições no que concerne às atividades relacionadas ao curso 169 

citado acima, quais sejam, atividades de geoprocessamento e georreferenciamento, revisão 170 

esta que foi recebida e votada de forma favorável à sua concessão ao profissional requerente, 171 

pelo Plenário do Crea-PE em 13/07/2022; Considerando que a Decisão Plenária nº 0745/07 do 172 

Confea, dispõe sobre os Modelos de Certidão de Georreferenciamento de Imóveis Rurais e 173 

que a mesma estabelece três modelos de Certidão, conforme apresenta-se a seguir: MODELO 174 

1 (profissional que comprove ter cursado os conteúdos formativos citados na Decisão PL-175 

2087/2004 por meio de cursos de pós graduação ou de qualificação/aperfeiçoamento 176 

profissional); MODELO 2 (profissional que comprove ter cursado os conteúdos formativos 177 

citados na Decisão PL 2087/2004 por meio de cursos regulares de graduação ou técnico de 178 

nível médio); MODELO 3 (profissional que não tenha cursado os conteúdos formativos 179 

eementas das disciplinas onde serão ministrados estes conhecimentos aplicados às diversas 180 

modalidades do Sistema. Art. 4º A atribuição inicial ou a extensão da atribuição inicial de 181 

atividades e competências serão procedidas de acordo com critérios estabelecidos pelo 182 

Confea, conforme disposto em resolução específica, e dependerão de análise e decisão 183 

favorável da(s) câmara(s) especializada(s) do Crea, correlacionada(s) com o respectivo âmbito 184 

do(s) campos(s) de atuação profissional.” Considerando o disposto na Decisão Plenária nº PL-185 

2088/21, do Confea: 4) Esclarecer aos CREAs que o termo agrimensura legal contido no 186 

inciso VII do art. 3º da Decisão Normativa, em anexo, compreende os conhecimentos afetos à 187 

legislação relacionada ao georreferencimento de imóveis rurais”; Considerando o disposto na 188 

Decisão Plenária nº PL-1347/08, do Confea: “(...) decidiu, por unanimidade: 1) Recomendar 189 
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aos Creas que: a) as atribuições para a execução de atividades de Georreferenciamento de 190 

Imóveis Rurais somente poderão ser concedidas ao profissional que comprovar que cursou, 191 
seja em curso regular de graduação ou técnico de nível médio, ou pós-graduação ou 192 

qualificação/aperfeiçoamento profissional, todos os conteúdos discriminados no inciso I do 193 

item 2 da Decisão nº PL-2087/2004, e que cumpriu a totalidade da carga horária exigida para 194 

o conjunto das disciplinas, qual seja 360 (trezentas e sessenta) horas, conforme está estipulado 195 

no inciso VII do item 2 dessa mesma decisão do Confea (...) c) para os casos em que os 196 

profissionais requerentes forem Engenheiros Agrimensores, Engenheiros Cartógrafos, 197 

Engenheiros Geógrafos, Engenheiros de Geodésia e Topografia ou Tecnólogos/Técnicos da 198 

modalidade Agrimensura, os seus respectivos pleitos serão apreciados somente pela Câmara 199 

Especializada de Agrimensura; serão, entretanto, remetidos ao Plenário do Regional quando 200 

forem objetos de recurso; d) para os casos em que os profissionais requerentes não forem 201 

Engenheiros Agrimensores, Engenheiros Cartógrafos, Engenheiros Geógrafos, Engenheiros 202 

de Geodésia e Topografia nem Tecnólogos/Técnicos da modalidade Agrimensura, os seus 203 

respectivos pleitos serão apreciados pela Câmara Especializada de Agrimensura, pela câmara 204 

especializada pertinente à modalidade do requerente e, por fim, pelo Plenário do Regional.”  205 

Considerando que o curso de pós-graduação lato sensu em Geoprocessamento e 206 

Georreferenciamento realizado pelo requerente tem seu conteúdo curricular relacionado a 207 

possibilitar aos seus egressos a atuar na área na qual o profissional ora pleiteia; Considerando 208 

que a carga horária e o conteúdo formativo do curso de Especialização em Geoprocessamento 209 

e Georreferenciamento, atendem ao disposto na Decisão Normativa nº 116/2021 e na Decisão 210 

Plenária nº PL-1347/08, ambas do Confea. Considerando que no Crea-PE não possui instalada 211 

a Câmara Especializada de Agrimensura; Considerando o disposto no artigo 9º, inciso 19 do 212 

Regimento Interno do Crea-PE: Art. 9º Compete privativamente ao Plenário: XIX – apreciar, 213 

decidir ou dirimir questões relativas à modalidade profissional que não possua câmara 214 

especializada. CONCLUSÃO: Diante do exposto, voto pelo deferimento da revisão de 215 

atribuições do profissional requerente, tendo em vista meu entendimento de que o mesmo está 216 

apto para realizar atividades de geoprocessamento e georreferenciamento de imóveis rurais e 217 

urbanos.” Submetido à apreciação do Plenário e, em seguida encaminhado à votação, o 218 

relatório foi aprovado com 31 (trinta e um) votos favoráveis e 01 (um) voto desfavorável do 219 

Conselheiro Ricardo Guedes. Não houve abstenções. 4.7. Protocolo nº 200188600/2022 220 

(CEAG). Requerente: José Cleiton da Silva Pereira. Assunto: Outras Certidões (Decisão do 221 

Plenário, tendo em vista a inexistência de Câmara Especializada de Agrimensura – Art. 9º, 222 

inciso XIX, do Regimento do Crea-PE). Relatora: Conselheira Cláudia Maria Guedes 223 

Alcoforado. A Senhora Relatora fez o seguinte relato: “Analisando-se o processo e a 224 

solicitação do profissional José Cleiton da Silva Pereira, bem como o relato fundamentado do 225 

Conselheiro Eng. Florestal Emanuel Araújo Silva, este último aprovado pela Câmara 226 

Especializada de Agronomia (CEAG), faz-se as seguintes observações: O requerente que é 227 

engenheiro agrônomo, solicita certidão que indique sua habilitação para serviços de 228 

georreferenciamento de imóveis rurais para credenciamento junto ao INCRA, tendo em vista 229 

seu curso de pós graduação lato sensu em Geoprocessamento e Georreferenciamento, com 230 

carga horária de 360 horas, realizado no período de 22/01/2021 a 12/02/2022 na Faculdade 231 

INESP, no município de Jacareí em São Paulo e já anotado neste Regional. O curso encontra-232 

se cadastrado no e-MEC como estando ‘ativo’ nesta data, a modalidade é presencial e sua 233 

oferta teve início em 02/01/2021;  Considerando que através do Processo nº 200188605/2022, 234 

protocolado neste Regional, o profissional em referência, requereu revisão de suas atribuições 235 

no que concerne às atividades relacionadas ao curso citado acima, quais sejam, atividades de 236 

geoprocessamento e georreferenciamento, revisão esta que foi recebida e votada de forma 237 

favorável à sua concessão ao profissional requerente, pelo Plenário do Crea-PE em 238 
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13/07/2022;  Considerando que a Decisão Plenária nº 0745/07 do Confea, dispõe sobre os 239 

Modelos de Certidão de Georreferenciamento de Imóveis Rurais e que a mesma estabelece 240 
três modelos de Certidão, conforme apresenta-se a seguir: MODELO 1 (profissional que 241 

comprove ter cursado os conteúdos formativos citados na Decisão PL-2087/2004 por meio de 242 

cursos de pós-graduação ou de qualificação/aperfeiçoamento profissional); MODELO 2 243 

(profissional que comprove ter cursado os conteúdos formativos citados na Decisão 244 

PL2087/2004 por meio de cursos regulares de graduação ou técnico de nível médio); 245 

MODELO 3 (profissional que não tenha cursado os conteúdos formativos e faça a solicitação 246 

à câmara especializada competente, comprovando sua experiência profissional específica na 247 

área por meio da Certidão de Acervo Técnico – CAT). Considerando que o caso em apreço se 248 

enquadra no MODELO 1 (profissional que comprove ter cursado os conteúdos formativos 249 

citados na Decisão PL-2087/2004 por meio de cursos de pós-graduação ou de 250 

qualificação/aperfeiçoamento profissional). CONCLUSÃO: Diante do exposto, voto pelo 251 

deferimento da emissão de certidão que indique a habilitação do profissional para serviços de 252 

georreferenciamento de imóveis rurais a fim de que o profissional possa realizar o seu 253 

credenciamento junto ao INCRA. E que seja informado à Coordenação de Registro e Acervo 254 

que deverá ser utilizado o Modelo 1 para a certidão, conforme consta na Decisão Plenária nº 255 

PL-0745/07 do Confea.” Submetido à apreciação do Plenário e, em seguida encaminhado à 256 

votação, o relatório foi aprovado com 30 (trinta) votos favoráveis. Absteve-se de votar o 257 

Conselheiro Ricardo Guedes.  4.8. Protocolo nº 200189956/2022 (CEAG). Requerente: 258 

Thiago Otto Freitas Miranda. Assunto: Outras Certidões (Decisão do Plenário, tendo em vista 259 

a inexistência de Câmara Especializada de Agrimensura – art. 9º, inciso XIX, do Regimento 260 

do Crea-PE). Relatora: Conselheira Cláudia Maria Guedes Alcoforado. A Senhora Relatora 261 

fez o seguinte relato: “Analisando-se o processo e a solicitação do profissional Thiago Otto 262 

Freitas Miranda, bem como o relato fundamentado do Conselheiro Eng. Florestal Emanuel 263 

Araújo Silva, este último aprovado pela Câmara Especializada de Agronomia (CEAG), faz-se 264 

as seguintes considerações: O requerente que é engenheiro agrônomo, solicita certidão que 265 

indique sua habilitação para serviços de georreferenciamento de imóveis rurais para 266 

credenciamento junto ao INCRA, tendo em vista seu curso de pós graduação lato sensu em 267 

Geoprocessamento e Georreferenciamento, com carga horária de 360 horas, realizado no 268 

período de 22/03/2019 a 25/04/2020 na Faculdade INESP (sede no Estado de São Paulo), e já 269 

anotado neste Regional. O curso encontra-se cadastrado no e-MEC como estando ‘ativo’ nesta 270 

data, a modalidade é presencial e sua oferta teve início em 28/06/2017; considerando o 271 

disposto na Decisão Normativa nº 116/2021, do Confea: Art. 2º A atividade de 272 

georreferenciamento em imóveis rurais é, em função das diretrizes curriculares nacionais e 273 

das características dos cursos, afeta tanto ao grupo Engenharia quanto ao grupo Agronomia. 274 

Art. 3º São considerados habilitados a assumir responsabilidade técnica dos serviços de 275 

determinação das coordenadas dos vértices definidores dos limites dos Imóveis Rurais, 276 

georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, objeto da Lei nº 10.267, de 2001, os 277 

profissionais que comprovem os seguintes conteúdos formativos, por ocasião da atribuição 278 

inicial ou da extensão da atribuição inicial, conforme disposto em resolução específica do 279 

Confea: I - topografia aplicada ao georreferenciamento; II - cartografia; III - sistemas de 280 

referência; IV – projeções cartográficas; V - ajustamentos; VI - métodos e medidas de 281 

posicionamento geodésico; e VII - agrimensura legal. Parágrafo único. Os conteúdos 282 

formativos não precisam constituir disciplinas, podendo estar incorporadas nas ementas das 283 

disciplinas onde serão ministrados estes conhecimentos aplicados às diversas modalidades do 284 

Sistema. Art. 4º A atribuição inicial ou a extensão da atribuição inicial de atividades e 285 

competências serão procedidas de acordo com critérios estabelecidos pelo Confea, conforme 286 

disposto em resolução específica, e dependerão de análise e decisão favorável da(s) câmara(s) 287 
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especializada(s) do Crea, correlacionada(s) com o respectivo âmbito do(s) campos(s) de 288 

atuação profissional.” Considerando o disposto na Decisão Plenária nº PL-2088/21, do 289 
Confea: 4) Esclarecer aos CREAs que o termo agrimensura legal contido no inciso VII do art. 290 

3º da Decisão Normativa, em anexo, compreende os conhecimentos afetos à legislação 291 

relacionada ao georreferencimento de imóveis rurais”. Considerando o disposto na Decisão 292 

Plenária nº PL-1347/08, do Confea: “(...) DECIDIU, por unanimidade: 1) Recomendar aos 293 

Creas que: a) as atribuições para a execução de atividades de Georreferenciamento de Imóveis 294 

Rurais somente poderão ser concedidas ao profissional que comprovar que cursou, seja em 295 

curso regular de graduação ou técnico de nível médio, ou pós graduação ou 296 

qualificação/aperfeiçoamento profissional, todos os conteúdos discriminados no inciso I do 297 

item 2 da Decisão nº PL-2087/2004, e que cumpriu a totalidade da carga horária exigida para 298 

o conjunto das disciplinas, qual seja 360 (trezentas e sessenta) horas, conforme está estipulado 299 

no inciso VII do item 2 dessa mesma decisão do Confea (...) c) para os casos em que os 300 

profissionais requerentes forem Engenheiros Agrimensores, Engenheiros Cartógrafos, 301 

Engenheiros Geógrafos, Engenheiros de Geodésia e Topografia ou Tecnólogos/Técnicos da 302 

modalidade Agrimensura, os seus respectivos pleitos serão apreciados somente pela Câmara 303 

Especializada de Agrimensura; serão, entretanto, remetidos ao Plenário do Regional quando 304 

forem objetos de recurso; d) para os casos em que os profissionais requerentes não forem 305 

Engenheiros Agrimensores, Engenheiros Cartógrafos, Engenheiros Geógrafos, Engenheiros 306 

de Geodésia e Topografia nem Tecnólogos/Técnicos da modalidade Agrimensura, os seus 307 

respectivos pleitos serão apreciados pela Câmara Especializada de Agrimensura, pela câmara 308 

especializada pertinente à modalidade do requerente e, por fim, pelo Plenário do Regional.”  309 

Considerando que o curso de pós-graduação lato sensu em Geoprocessamento e 310 

Georreferenciamento realizado pelo requerente tem seu conteúdo curricular relacionado a 311 

possibilitar aos seus egressos a atuar na área na qual o profissional ora pleiteia; Considerando 312 

que a carga horária e o conteúdo formativo do curso de Especialização em Geoprocessamento 313 

e Georreferenciamento, atendem ao disposto na Decisão Normativa nº 116/2021 e na Decisão 314 

Plenária nº PL-1347/08, ambas do Confea. Considerando que a Decisão Plenária nº 0745/07 315 

do Confea, dispõe sobre os Modelos de Certidão de Georreferenciamento de Imóveis Rurais e 316 

que a mesma estabelece três modelos de Certidão, conforme apresenta-se a seguir: MODELO 317 

1 (profissional que comprove ter cursado os conteúdos formativos citados na Decisão PL-318 

2087/2004 por meio de cursos de pós graduação ou de qualificação/aperfeiçoamento 319 

profissional); MODELO 2 (profissional que comprove ter cursado os conteúdos formativos 320 

citados na Decisão PL2087/2004 por meio de cursos regulares de graduação ou técnico de 321 

nível médio); MODELO 3 (profissional que não tenha cursado os conteúdos formativos e faça 322 

a solicitação à câmara especializada competente, comprovando sua experiência profissional 323 

específica na área por meio da Certidão de Acervo Técnico – CAT). Considerando que o caso 324 

em apreço se enquadra no MODELO 1 (profissional que comprove ter cursado os conteúdos 325 

formativos citados na Decisão PL-2087/2004 por meio de cursos de pósgraduação ou de 326 

qualificação/aperfeiçoamento profissional). Considerando que no Crea-PE não possui 327 

instalada a Câmara Especializada de Agrimensura. Considerando o disposto no artigo 9º, 328 

inciso 19 do Regimento Interno do Crea-PE: Art. 9º Compete privativamente ao Plenário: 329 

XIX – apreciar, decidir ou dirimir questões relativas à modalidade profissional que não 330 

possua câmara especializada. CONCLUSÃO: Diante do exposto, voto pelo deferimento da 331 

emissão de certidão que indique a habilitação do profissional para serviços de 332 

georreferenciamento de imóveis rurais a fim de que o profissional possa realizar o seu 333 

credenciamento junto ao INCRA e que seja informado à Coordenação de Registro e Acervo 334 

que deverá ser utilizado o Modelo 1 para a certidão, pois o profissional integralizou o 335 

conteúdo formativo do interesse deste relato através de curso de pós graduação. Apesar do 336 
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requerente não ter feito a solicitação de revisão de atribuições no contexto deste relato, no 337 

intuito de dinamizar e minimizar os trabalhos do Crea-PE, além dos interesses do profissional, 338 
entendo que neste  mesmo processo seja deferida também a revisão de atribuições, tendo em 339 

vista que o mesmo está apto para realizar atividades de geoprocessamento e 340 

georreferenciamento de imóveis rurais e urbanos.” Submetido à apreciação do Plenário e, em 341 

seguida, encaminhado à votação, o relatório foi aprovado, por unanimidade, com 28 (vinte e 342 

oito votos. Não houve abstenção. 4.5. Protocolo nº 200190107/2022. Requerente: Comissão 343 

de Ética Profissional – CEP. Assunto: Relatório Anual de Atividades 2021. Relator: 344 

Conselheiro Jurandir Pereira Liberal O Senhor Relator apresentou o seu relato com o 345 

seguinte teor: “1. Introdução. O presente relatório tem como objetivo informar ao Plenário e 346 

às áreas diretamente relacionadas às Comissões Permanentes, acerca do desempenho e 347 

desenvolvimento das atividades da Comissão de Ética Profissional – CEP, durante o exercício 348 

de 2021, a fim de que, tais informações sirvam de base para futuras ações de melhorias. 2. Da 349 

Composição da Comissão de Ética Profissional – CEP. Considerando a realização da Sessão 350 

Plenária Ordinária nº 1.906, por videocnferência, no dia 20 de janeiro de 2021, a CEP foi 351 

composta pelos seguintes Conselheiros Tititulares: Jurandir Pereira Liberal, Eloisa Basto 352 

Amorim de Moraes, Ronaldo Borin, Severino Gomes de Moraes Filho e Nilson Almeida de 353 

Oliveira; e, os Conselheiros Suplentes: 1º - Clóvis Correa de Albuquerque Segundo; 2º - 354 

Carlos Roberto Aguiar de Brito; 3º - Luiz Fernando Bernhoeft; 4º - Alexandre José Magalhães 355 

Baltar Filho e 5º - Francisco Rogério Carvalho de Souza. Devido à necessidade de atender ao 356 

prazo estipulado pelo Confea, a 1ª reunião foi realizada de forma extraordinária no dia 21 de 357 

janeiro de 2021, por videoconferência, quando houve a eleição para coordenador e 358 

coordenador adjunto, conforme descrito abaixo: Coordenador – Eng. Civil Jurandir Pereira 359 

Liberal e Coordenador Adjunto – Eng. Civil Eloisa Basto Amorim de Moraes. 3. Do Fluxo de 360 

Reuniões. A realização das reuniões seguiu o calendário anual, com excessão apenas da 361 

primeira, conforme a seguir: 10 (dez) reuniões ordinárias e 01 (uma) extraordinária, 362 

totalizando 11 (onze) reuniões realizadas. 4. Das Atividades Desenvolvidas: A Comissão de 363 

Ética Profissional desenvolveu suas atividades de acordo com o Regimento Interno do Crea-364 

PE e cumpriu parcialmente o Plano de Trabalho proposto para o exercício de 2021, em 365 

virtude da propagação da doença causada pelo novo Coronavirus  (COVID – 19), que 366 

impossibilitou a realização das atividades presenciais previstas para ampla divulgação do 367 

código de ética, nas Universidades e Entidades. Além das reuniões, a Comissão realizou 368 

oitivas de processos éticos referentes a denúncias acatadas pelas Câmaras, conforme 369 

demonstrativos a seguir: 10 (dez) processos remanescente; 07 (sete) processos recebidos em 370 

2021 e 04 (quatro) processos julgados. Penalidades dos processos julgados: censura pública – 371 

03 (três) e arquivamento – 01 (um). Obs.: Alguns processos que passaram pela CEP ainda não 372 

foram julgados pelas Câmaras Especializadas. A CEP anexou a este relatório quadro com a 373 

descrição de todas as atividades desenvolvidas em 2021.” Submetido à votação o mesmo foi 374 

aprovado com 25 (vinte e cinco) votos. Absteve-se de votar o Conselheiro Fernando Henrique 375 

Ferreira de Alves Neto. 4.9. Protocolo nº 200173567/2021( CEEC/CEEE). Requerente: 376 

Ayelle Sirley da Silva Cavalcante. Assunto: Revisão de atribuição – Divergência de 377 

Pareceres entre as Câmaras Especializadas de Engenharia Civil - CEEC (Indefere) e a de 378 

Engenharia Elétrica – CEEE (Defere). Relator: Conselheiro Heleno Mendes Cordeiro. O 379 

Conselheiro Relator apresentou o seu relatório, porém, a sessão perdeu o quórum regimental 380 

antes do mesmo ser submetido à votação, ficando assim, juntamente com os demais itens não 381 

apreciados, ou seja, do 4.8 ao 4.17, para serem pautados na próxima sessão. 6. 382 

Encerramento. E, nada mais podendo ser tratado, a Senhora 2ª Vice-Presidente declarou 383 

encerrada a Sessão Plenária Ordinária nº 1.938, às 20h26. Para registro, informo que esta ata 384 

foi lavrada e, depois de lida e aprovada será subscrita e assinada por mim, Engenheiro Civil 385 
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PEDRO PAULO DA SILVA FONSECA - 1º Diretor 386 

Administrativo______________________ e pela Engenheira de Segurança do Trabalho 387 
GIANI DE BARROS CAMARA VALERIANO – 2ª Vice-388 

Presidente_____________________________________, a fim de produzir seus efeitos feitos 389 

legais.  390 


